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صحفي بيیانن  

2015 نيیسانن /أأبريیل 22 ااألرربعاء جنيیف٬، في  

حقوقيیيین ثالثة ااختيیارر  
لجائزةة نهھائيیيین كمرشحيین  
2015 لسنة إإيینالز ماررتن  

 
 ررااسخ االتزاامم عن أأبانواا االذيین االحقوقيیيین للناشطيین ووتمنح ااإلنسانن لحقوقق االدوولي االمجتمع رففطط من تُختارر جائزةة هھھھي

 خاللل من ووحمايیتهھم بهھ يیقومونن االذيي االعمل إإبراازز إإلى االجائزةة هھھھذهه ووتهھدفف شخصيیا٬، تطالهھم االتي ااألخطارر ووجهھ في ووشجاعة
.عليیهھم االضوء من مزيیداا تسليیط  

  )ميیانمارر من( ااوونغ سانن ررووبرتت
 للسجن ررووبرتت تعرضض .ااإلنسانن حقوقق اانتهھاكاتت ضد ببسالة يیداافع أأوونغ سانن ووررووبرتت 1974 سنة بالجامعة ااألوولل عامهھ منذ

 ااقصائهھ بسبب مرااتت عدةة االدررااسة عن وواانقطع االداائميین وواالتهھديید االجسديي لإلعتدااء تعرضض كما قاسيیة٬، ظظرووفف في باستمراارر
 من االقانونن مجالل في ااإلشتغالل من مكنهھ ترخيیص على االحصولل من تمكن 2012 سنة ووفي .2012 وو 1993 سنة بيین ما منهھا
 عليیهھا٬، االمتناززعع االنحاسس مناجم أأحد في وواالمحتجيین االمسجونيین٬، ااألططفالل االجنودد باسم يیتكلم ووهھھھو االحيین ذذلك وومنذ جديید

 االعمل في االمنخرططيین ووبإسم االجيیش٬، ططرفف من أأررااضيیهھم صوددررتت االذيین ووااألشخاصص االسلميیيین٬، االسيیاسيیيین وواالمعاررضيین
 االذيین لألشخاصص االنصيیحة٬، ااءبإسد وولو بالمجانن٬، قانونيیة خدماتت ررووبرتت قدمم فيیهھا٬، ااشتغل االتي االمدةة ططيیلة وو .االطالبي
.حقوقهھم اانتهھكت  

 
 يیبعث االترشيیح فهھذاا .االمرموقة االجائزةة لهھذهه ترشيیحي تم أأنن لي بالنسبة كبيیر جد لشرفف ووإإنهھ بالتوااضع٬، أأشعر" ررووبرتت يیقولل

 يینسى لم لماالعا بأنن مفاددهھھھا ررسالة ميیانمارر في وواالديیمقرااططيیة وواالعداالة االمساووااةة أأجل من يیناضلونن االذيین وواالحقوقيیيین للناشطيین
 ظظرووفف لتحسيین ميیانمارر في معي وويیناضلونن بجانبي يیقفونن االذيین لألشخاصص أأيیضا ترشيیح هھھھو االترشيیح هھھھذاا .مجهھوددااتهھم
  ."ااإلنسانن لحقوقق االعالمي ااإلعالنن عليیهھا يینص االتي للمباددئئ ووططبقا عاددلل قانونن إإططارر في بكراامة يیعيیشواا حتى االموااططنيین

)غيینيیا من( دديیالو أأسامووو  
 وو االسلميیيین االمحتجيین االغيیني االجيیش هھھھاجم عندما 2009 أأيیلولل/سبتمبر 28 أأحدااثث بعد ااإلنسانن حقوقق مجالل يف عملهھا بدأأتت
 .االجرحى من االمئاتت ووسقوطط اامرأأةة 100 من أأكثر ووااغتصابب اابنهھا٬، ذذلك في بما شخصا٬، 150 من أأززيید مقتل عن أأسفر ما هھھھو

 هھھھذهه في االعداالة تحقيیق على أأسستهھا االتي 2009 أأيیلولل/سيیبتمبر 28 ضحايیا ووأأصدقاء آآباء جمعيیة خاللل من أأسامووو ووتعمل
 على يیقدرروونن ال كبيیر عددد بيینهھم من االجنسيیة٬، ااإلعتدااءااتت لضحايیا وواالمهھني االصحي االدعم تقديیم على تعمل كما االجراائم
 وماتتاالمعل إإعطاء عند ووددعمتهھم بشهھاددااتهھم لإلددالء للمجيء االشهھودد تشجيیع على أأسامووو عملت كما .مناززلهھم إإلى االعوددةة

 في كبيیر ضابط بيینهھم شخصا٬ً، عشر ألحد ااتهھامم توجيیهھ تم لذلك٬، ووكنتيیجة االمحاكماتت٬، إإجرااءااتت سيیر أأثناء وواالشهھاددااتت
  .االجيیش

 
 هھھھذهه .إإيینالز ماررتن مؤسسة لجائزةة االمرشحيین ضمن موجوددةة ووأأنا باإلررتيیاحح أأشعر غيینيیا٬، في حقوقيیة كناشطة" أأسامووو تقولل
 هھھھذهه بأنن ثقة على ووأأنا .غيینيیا في لهھا وواالتروويیج ااإلنسانن حقوقق حمايیة أأجل من ضاللاالن أأووااصل أأنن على تشجعني االجائزةة
 االناشطيین لكل حافزاا ستكونن كما 2009 أأيیلولل/سيیبتمبر 28 بأحدااثث تتعلق االتي االقضايیا على إإيیجابيیا أأثراا لهھا سيیكونن االجائزةة
  ."االبلد في االحقوقيیيین

)االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت من( منصورر أأحمد  



 االحمالتت ااحد تكللت .وواالسيیاسيیة االمدنيیة وواالحقوقق االتعبيیر بحريیة تعنى االتي بالمباددررااتت يیهھتم منصورر أأحمد وو 2006 سنة منذ
 عاتقهھ٬، على قضيیتهھما أأخد قد كانن شخصيین عن االتهھم ووأأُسقطت سرااحح أأطُطلق حيیث بالنجاحح 2007وو 2006 بيین ما خاضهھا االتي
 ااإلماررااتي ااألوولل االوززيیر أأصدرر ذذلك٬، من ووجيیزةة فترةة ووبعد  .ااإلجتماعيیة ااألووضاعع تنتقد نعليیقاتت بسبب للسجن تعرضا بعدما
 ذذوو تقيیيیما تقدمم االتي االقليیلة ااألصوااتت نم منصورر أأحمد وويیُعد .عملهھم بمزااوولة تتعلق ألسبابب االصحفيیيین سجن بعدمم أأمراا

 باالحتجازز تتعلق أأمورراا يیثيیر االدوواامم على فهھو االمتحدةة٬، االعربيیة ااإلماررااتت في ااإلنسانن حقوقق تطوررااتت حولل وومستقل مصدااقيیة
 .االدوولي االقانونن تنتهھك االتي االمحليیة وواالقواانيین االمستقل غيیر وواالقضاء االعاددلة للمحاكمة االدووليیة وواالمعايیيیر وواالتعذيیب االقسريي
.االحيین ذذلك منذ االسفر من ممنوعع ووهھھھو سفرهه جواازز ووُحجز 2011 سنة للسجن أأحمد ووتعرضض  

 
 االمنطقة هھھھذهه في ووحيیديین نُتركك لم بأننا يیعني االتقديیر فهھذاا إإيینالز٬، ماررتن لجائزةة بترشيیحي مسروورر جد أأنا" منصورر أأحمد يیقولل
 االترشيیح هھھھذاا يیسلط أأنن ااتمنى .ااألمورر بهھذهه جيید إإلمامم على أأشخاصص ططرفف من تُقدرر وومجهھوددااتنا ترنن أأصوااتنا ووبأنن االعالم من
 االسحابب بناططحاتت فقط تزخر ال فهھي االمتحدةة٬، االعربيیة ااإلماررااتت في ااإلنسانن حقوقق أأووضاعع على االضوء من مزيیداا

 االتي االمعاناةة من شتى أأنوااعع كذلك فيیهھا يیوجد بل االتجارريیة٬، االمشارريیع تستهھويي االتي ووااألماكن االضخمة االتجارريیة وواالمرااكز
."كلهھا ااألشيیاء تلك خلف تتوااررىى  

.جيینيیف مديینة ستستضيیفهھ حفل خاللل ااألوولل تشريین/أأكتوبر 6 يیومم االجائزةة ستقدمم  

 من عشرةة بيین تعاوونن ثمرةة ووهھھھي االمجالل٬، هھھھذاا في تنشط االتي للحركاتت جائزةة أأكبر ااإلنسانن لحقوقق إإيینالز ماررتن جائزةة تعد
 .االمعموررةة أأررجاء في االحقوقيیيین االناشطيین حمايیة بهھدفف ووذذلك ااإلنسانن٬، بحقوقق تعنى االتي عالميیا االراائدةة االمنظماتت بيین

:االتاليیة االحكوميیة غيیر االمنظماتت من االمحلفيین هھھھيیئة تتكونن  

االدووليیة االعفو منظمة - دديیفندررزز اليین فروونت -       
ووووتش رراايیتس هھھھيیومن - للحقوقيیيین االدووليیة االلجنة -       
أأووال ااإلنسانن حقوقق منظمة -     - EWDE )أألمانيیا(  
ااإلنسانن لحقوقق االدووليیة االفدررااليیة - ااإلنسانن لحقوقق االدووليیة االخدمة -     
االتعذيیب لمناهھھھضة االعالميیة االمنظمة - )HURIDOCS( ااإلنسانن لحقوقق وواالتوثيیق االمعلوماتت أأنظمة -    
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8208 474 79 41+ االرقم على خامباططا بمايیكل ااإلتصالل االرجاء ٬،االمعلوماتت من لمزيید  
  khambatta@martinennalsaward.org ااإللكترووني االبريید على بمرااسلتهھ أأوو 
www.martinennalsaward.org االموقع ززيیاررةة ططريیقة عن أأوو  


